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األحد 19 صفر 1443 
العدد 2698 )السنة الثامنة(

الوطنـي91  اليـوم  احتفـاالت  مـع  تزامنـا 
استبشرنا خيرا بإطالق مشـروع »إعادة إحياء 
جـدة التاريخية« ضمـن برنامـج تطوير جدة 
التاريخيـة، الـذي أعلـن عنه ولي العهـد األمير 
محمـد بن سـلمان -حفظه الله-. يسـعى هذا 
المشروع الطموح إلى الحفاظ على المقومات 
التاريخيـة في المنطقة وتأهيلها بشـكل يعيد 
إحياء وظيفتهـا؛ لتكون مركـزا ثقافيا جاذبا. 
ويرتبـط هذا المشـروع بتحقيق أهـداف رؤية 
المملكة 2030 مـن كونه يعزز الهوية الوطنية 
والتاريخـي  الثقافـي  اإلرث  علـى  ويحافـظ 
السـعودي، كما يعكس جانب تنمية السـياحة 
الثقافيـة كرافـد اقتصـادي مسـتدام وهـو ما 
يسـهم فـي تعزيـز مكانـة المملكـة العربيـة 
السـعودية ضمن محيطها العربي واإلسالمي.  
لقد شـهدت جـدة التاريخيـة تدهـورا عمرانيا 
خالل العقـود الماضية أدى إلـى تداعي الحالة 
العمرانيـة للمبانـي وانهيار العديـد من البيوت 

التاريخية. 
وتبعـا لذلك تأثرت التركيبة السـكانية، وهاجر 
العديـد من السـكان إلى مناطـق حديثة ليحل 
محلهـم العمالـة الوافـدة. كمـا عانـت جـدة 
التاريخية من ارتفاع منسـوب المياه في بعض 
أجزائها، وهو ما أثر سلبا على التربة وأساسات 
المباني وأدى إلى انهيـار بعض البيوت؛ نتيجة 
تشبع جدرانها بالمياه. ومنذ أوائل الثمانينيات 
وضعـت العديد من المخططـات للحفاظ على 
المنطقـة التاريخية مثل مخطط االستشـاري 
روبـرت ماثيـو وانتهـاء بمخططـات أمانـة 

جدة.  محافظة 

وفـي المجمـل، اشـتركت تلـك المخططـات 
فـي وضع ثالثـة مبـادئ للتعامل مـع المباني 
التاريخيـة تقـوم على أسـاس ترميـم المباني 
التاريخيـة، أو إعـادة بناء مبان كانـت قائمة، 
أو تشـييد مبـان جديدة فـي أراض خالية. كما 
وضعـت أنظمة واشـتراطات لحمايـة المباني 
حالتهـا  تغيـر  أو  إزالتهـا  لمنـع  التاريخيـة 

اإلنشائية. 
لقـد ركـزت جهـود الحفـاظ العمرانـي لجدة 
التاريخيـة علـى مـدار العقـود الماضيـة على 
ترميم وصيانة المبانـي التاريخية دون التأكيد 

علـى عالقتهـا بالسـياق الحضري. 
ونتيجـة لغيـاب التخطيط الشـامل في عملية 
الحفاظ العمراني واجهت هذه الجهود تحديات 
نقص الموارد المالية لتمويل مشـاريع التأهيل 
العمراني لتنتهي فـي نطاق ال يتجاوز الصيانة 

والترميم لعـدد محدود من المباني. 
وهكذا فإن غياب البعد الشـمولي في مشاريع 
إحيـاء المناطـق التاريخية يمكـن أن يقود إلى 
تحويـل هـذه المناطـق إلـى أطـالل أو مجرد 
متاحـف ليسـت ذات جـدوى وال تحقـق قيمة 

مضافـة لالقتصـاد العمراني.  
اليـوم يأتـي مشـروع »إعـادة إحيـاء جـدة 
التاريخية« ليؤكد على اسـتثمار البعد الثقافي 
والتاريخـي والجغرافي فـي المنطقة بوصفها 
مركزا للتجـارة والثقافة وصوال إلى خلق روافد 
اقتصاديـة تسـهم فـي نمـو الناتـج المحلي. 
يستهدف المشروع »خلق بيئة متكاملة تتوفر 
فيها المقومات الطبيعية التي تشـمل واجهات 
بحرية مطورة بطول 5 كلم، وحدائق ومساحات 
خضـراء مفتوحـة تغطـي 15% مـن إجمالي 
مسـاحة جدة البلد؛ وتحقيق تنمية مسـتدامة 
عبر مشـاريع حضرية تنمويـة صديقة للبيئة 
تتوفـر فيها حواضن طبيعية لإلنتـاج اإلبداعي 
ومواقع جاذبة للعيش والعمل تسهم في النمو 
االقتصـادي، وتعمـل علـى اسـتثمار المواقـع 

التراثية وعناصرهـا الثقافية«. 
ومـن هـذا المنطلق، فـإن إعـادة إحيـاء جدة 
التاريخيـة سـوف يسـاعد علـى حمايتها من 
عوامـل التلـف العمرانـي جنبـا إلـى جنب مع 
اسـتغالل المقومـات التاريخيـة، والثقافيـة، 

والطبيعيـة. 
ومن األهمية بمكان اإلشـارة إلى أن هذا اإلحياء 
العمرانـي لـن يركـز علـى اإلطـار الفيزيقـي 
والمقتصر على صيانة المباني وإعادة ترميمها 
فحسـب؛ بل يأخذ في عين االعتبـار إدراك القيم 
المتعلقـة بالمنطقـة التاريخيـة وخصائـص 
المجتمـع المرتبـط بها اقتصاديـا واجتماعيا. 
وأخيـرا، فـإن مشـروع »إعـادة إحيـاء جـدة 
التاريخية« يعد نقطـة انطالق هامة تؤكد على 
النظرة الشمولية لمشـاريع الحفاظ العمراني 
وتنقلها إلى آفاق أرحب نحو االسـتغالل األمثل 
للمقومـات التاريخيـة واسـتثمارها لخدمـة 
االقتصـاد والمجتمـع وهـو الهـدف األسـمى 

لمشـاريع إعادة إحيـاء المناطـق التاريخية.

بالرغـم من أهميـة التنافسـية وقدرتها على 
رفع معدالت اإلنتاجية واإلبـداع، إال أن التنفيذ 
الخاطـئ لهـا مـن جانـب بعـض المديرين، 
وذلـك عبر الحرص علـى زيـادة حدتها وعدم 
العمـل  وروح  التعـاون  التنسـيق وغياب 
الجماعي بيـن أفراد فريق العمـل، قد يحولها 
إلى سـالح عكسـي يؤدي النهيار المؤسسـة! 
 Kent state« وفقا لدراسـات أجرتها جامعـة
university«، يعـد وجـود »العمـل الجماعي« 
أمرا أساسيا يجب أن تركز عليه خالل تكوينك 
للفريـق المثالـي، وخاصـة أن غيابـه نتيجة 
للتنافسـية الشـديدة بين الموظفين قد يؤدي 
لظهور مجموعـة كبيرة من السـلبيات داخل 

فريقك، على النحـو التالي:  
أوال: غياب الكياسة: 

ماذا نعني بالكياسة هنا؟ هي قدرة الفرد على 
استكشاف ما هو أنفع! 

وبالتالـي فمـع تركيـز كل فـرد علـى العمل 
الفـردي تتراجع الكياسـة نتيجة النشـغالهم 
بالتنافـس، وبالتالـي غيـاب التواصـل بينهم 
لرغبـة كل منهم في تحقيـق التفوق واإلنجاز 

بشـكل فردي. 
ثانيا: غياب المسؤولية المشتركة: 

تخيـل أن فريقـي التسـويق والمبيعـات فـي 
شـركتك يتنافسـان بشـكل عدائي ليظهر كل 
منهمـا أهميتـه عن اآلخـر؟! لن يكـون هناك 
تعاون، مما سـتترتب عليه كارثة في الوصول 

لمسـتهدف المبيعات. 
هذا ما تفعله التنافسـية السلبية، حيث تجعل 
كل فـرد في الفريق يتأكد من كونه يسـتوفي 

كل مسـؤولياته الفردية فقـط دون االهتمام 
بالمسـؤوليات الجماعيـة، وهـو أمـر يترتب 
عليـه وجود عدائية شـديدة بين فـرق العمل، 
وقيام البعض بالتدخل في عمل البعض اآلخر، 
كما قـد يتم االبتعـاد عن تنفيذ المسـؤوليات 

المشـتركة بين الفريق.  
ثالثا: غياب الحافز:  

فعـادة ما يسـتمد األفـراد الحافـز المطلوب 
للنجاح في تخطـي التحديات التـي يواجهها 
الفريق ككل من دعم وتشـجيع زمالئهم لهم، 
لكن مع عدم وجود الرغبة في العمل الجماعي 

من األسـاس يؤدي ذلك إلى غيـاب الحافز.  
رابعا: انعدام الرؤية: 

مع غياب العمـل الجماعي، يبتعد كل موظف 
في الفريق عن االلتزام برؤية مشتركة لتقدم 
فريـق العمل فـي تحقيـق أهدافه بسـهولة، 
ويركـز فقط على تحقيق رؤيته الشـخصية، 
مما يخفض من تماسك الفريق ويقلل الدافع. 

خامسا: غياب اإلبداع واالبتكار: 
»عقالن أفضل دائما من عقل واحد، فاستمداد 
األفـكار من بعضهما البعـض يتيح لك فرصة 
أفضل للتوصل إلى اسـتراتيجية تساعد عملك 

على تخطـي أي تحد أو أزمة«. 
هكذا يتحدث رائد األعمال األمريكي ريتشـارد 
برانسـون، عن أهمية »العصـف الذهني« في 
مساعدة أي مدير على تحقيق عاملي االبتكار 
واإلبـداع فـي فريقـه، ولكـن مع غيـاب هذا 
العصف الذهني، فإن ذلك تترتب عليه صعوبة 
قدرتـك علـى تحقيـق اإلنتاجيـة الجماعيـة 

للفريق بالكفـاءة المطلوبة. 
إذا كيف تحقـق المعادلة الصعبة وتجمع بين 

»التنافسية« و«العمل الجماعي«؟!  
طور مهارات االتصال: 

عبر تشجيع موظفك على التواصل مع زمالئه 
ومختلـف األقسـام األخرى، ووضـع »طبيعة 
عالقة الموظف باآلخرين« معيارا أساسيا من 
معايير أداء الموظف »KPI’s«، مما يجبره على 
االعتياد على العمل الجماعي وتحسين عالقته 

باآلخرين. 
ابتعد عن »األنا«: 

كمديـر قد تكـون األذكى في الفريـق واألكثر 
خبـرة وكفـاءة، ولكـن إذا أردت مـن فريقـك 
المزيـد مـن العمـل الجماعي يجـب أن تكون 
قـدوة لهـم في ذلـك، وتبتعـد عن »األنـا« في 
حديثك عن اإلنجـازات والتأكيـد على »تعاون 
الفريـق سـويا« فـي تحقيقهـا، األمـر الذي 
يشـجعهم على التعاون مرة أخرى مسـتقبال 

في سـبيل تكـرار تلـك اإلنجازات. 
أوجد المرح:  

فمـن المهم أن يسـاعد المديـر موظفيه على 
االسـتمتاع بالعمـل سـويا »حتى مـع وجود 
منافسـة«، عبـر تضمينهـم فـي مجموعات 
»العصـف الذهنـي«، وتنظيـم مجموعـة من 
األنشـطة الترفيهية بين الحين واآلخر لتقوية 

العالقـات فيما بينهـم خارج إطـار العمل.
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مـع احتفالنا بالذكرى91 ليومنـا الوطني، وهو اليوم 
الـذي أقره الملك المؤسـس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل آل سـعود ليكون ذكرى وطنية إلعالن توحيد 
المملكة العربية السـعودية بمسـماها القائم حاليا، 
وذلك وفق منطوق المرسـوم الملكي الصادر في األول 
من الميزان الموافق في حينه ليوم السـابع عشر من 
جمادى األولـى لعام 1351هـ/17 سـبتمبر 1932م، 
أجدني مشـدودا صوب فكرة مهمة في عمق احتفالنا 
بهـذه الذكـرى، يرتكـز مضمونها حول مـدى معرفة 
أبنائنـا لعمق شـخصية الملـك المؤسـس عبدالعزيز 
-يرحمه الله-، الذي تمكن بحكمته وسـماته الخاصة 
من توحيد أرجاء هذا الوطن، ولم شمل مختلف أبنائه 
من بعد فرقة اسـتمرت ألربعة عشر قرنا من الزمان.
كـم نحن بحاجة في هذا السـياق إلى اسـتدعاء كثير 
مـن الحكايات اإلنسـانية من صـدور أصحابها حول 
الملك عبدالعزيـز ليعلم النشء بعضا من صفاته التي 
مكنته من تأسـيس وطن تتناغم فيـه مظاهر الحياة 
البيئيـة، وتمتزج فيـه النفوس الطيبة لتشـكل هوية 
واحـدة، ضمن بيئـة واحـدة، وثقافة واحـدة، وهدف 
واحد، ليولد معها ومعه شـعب واحد، عاش األمن من 
بعد خـوف، والرخاء مـن بعد عوز، والوحـدة من بعد 

تفرق، والنهوض من بعد شـتات.
كان ذلـك ما اهتممت بتوثيق بعض عـراه حين دونت 
كتابي »حكاية أمة ومولد شـعب« الذي تشـرف بثناء 
الملك المؤرخ سلمان بن عبدالعزيز حال توليه سابقا 
إلمـارة الريـاض، وفيـه عرضـت لجملة مـن صفات 
الملك المؤسس ومالمح تفرده عن غيره، واستشهدت 

ببعـض أقوالـه العاكسـة لسـمته الذهنـي وروحـه 
اإلنسـانية، ومن ذلك قوله في أحـد خطبه »أنا عربي، 
وأحب عز قومـي، والتأليف بينهـم، وتوحيد كلمتهم، 
وأبذل فـي ذلك مجهوداتي، وال أتأخـر عن القيام بكل 
ما فيه المصلحة للعرب، وما يوحد أشـتاتهم، ويجمع 

كلمتهم«.
كما أبنـت منهجه فـي التعامل مع النـاس ومعاييره 
لمرتكـزات العالقـة بهم، وذلـك من واقع قولـه »أريد 
الصراحة فـي القـول، ألن ثالثة أكرههـم وال أقبلهم: 
رجل كـذاب يكـذب علّي عن عمـد، ورجـل ذو هوى، 
ورجل متملـق، وهؤالء أبغض الناس عندي«. ولعمري 
فذلك من أهم سـمات الشـخصية القائدة الراغبة في 

تحقيق النهضة وفق أسـس سـليمة.
علـى أن ذلك لم يكن ليتأتى لوال تحقيق العدل المطلق 
دون اعتبـار لقرابـة أو منزلة، وهي من سـمات األمم 
المتقدمـة التـي تصـان فيهـا الحقـوق وتنهض بها 
المجتمعات، وفي ذلك فما أجمل منطوقه الذي نشـره 
علـى العامة وقال فيه »على كل فرد من رعيتنا يحس 
أن ظلما وقـع عليه، أن يتقدم إلينا بالشـكوى، وعلى 
كل من يتقدم بالشكوى أن يبعث بها بطريق البرق أو 
البريد المجاني على نفقتنا، وعلى كل موظف بالبريد 
أو البـرق أن يتقبـل الشـكاوى من رعيتنـا ولو كانت 
موجهـة ضد أوالدي وأحفـادي وأهل بيتي. وليعلم كل 
موظـف يحـاول أن يثني أحد أفـراد الرعية عن تقديم 
شـكواه، مهما كانت قيمتهـا، أو حـاول التأثير عليه 
ليخفـف لهجتها، أننا سـنوقع عليه العقاب الشـديد. 
ال أريـد في حياتي أن أسـمع عن مظلـوم، وال أريد أن 

يحملنـي الله وزر ظلم أحد، أو عـدم نجدة مظلوم، أو 
اسـتخالص حق مهضوم، أال قد بلغت، اللهم فاشهد«. 
وهـو مـا أكده بعـد ذلـك في مرسـومه العالي سـنة 
1347هــ وجاء فيه: »إن الملك يعلـن للناس كافة أن 
مـن كانـت له ظالمة علـى كائن مـن كان، موظفا أو 
غيره، كبيرا أو صغيـرا، ثم يخفي ظالمته، فإنما إثمه 
على نفسـه. وأن من كانت له شكاية، فقد ُوضع على 
بـاب دار الحكومـة صندوق للشـكايات مفتاحه لدى 
جاللة الملـك، فليضع صاحب الشـكاية شـكواه في 
ذلـك الصنـدوق، وليثق الجميع أنـه ال يمكن أن يلحق 
المشـتكي أي أذى بسـبب شـكايته المحقـة من أي 

كان«. موظف 
أختـم بشـهادة المـؤرخ اللبنانـي األمريكي أمين 
الريحاني الذي قال »مهما قيل في ابن سعود فهو 
رجـل قبل كل شـيء، رجـل كبير القلـب والنفس 
والوجـدان، عربي تجسـمت فيه فضائـل العرب، 
رجل صافي الذهن والوجدان، خلــو مـن االدعاء 
والتصلف، خـلـو من التظاهر الكاذب« وأضاف »ها 
قد قابلـت أمراء العـرب كلهم فما وجـدت فيهم أكبر 
من هـذا الرجل، لسـت مجازفا أو مبالغـا فيما أقول، 
فهو حقا كبير، كبير في مصافحته، وفي ابتسـامته، 
وفي كالمه، وفي نظراته، يـفصح في أول جلسة عن 
فكره، وال يخشـى أحدا من الناس، بل يــفشي سـره 
وما أشـرف السـر! سر رجل يعرف نفسـه، ويثق بعد 
الله بنفسـه، وقد سـاد قومه بالمـكارم ال باأللقاب، 
وإني سـعيد ألني زرت ابن سعود بعد أن زرتهم كلهم، 

هو حقا مسـك الختام«.

أثار مقالي السـابق عن )بيانـات اإلخوان الجماعية 
مـن هم الموقعـون عليهـا؟( ردود فعـل من بعض 
المتابعين يسـتنكر بعضهم حظر مشاركة العلماء 
في التوقيع علـى البيانات الجماعية؛ وإن كان األمر 
الملكي واضحا وصريحا في الرد على كل من يسـأل 
حـول هـذا الموضـوع إال أننـي أود أن أعيـد القارئ 
الكريـم إلـى بيـان وزارة الداخلية بهـذا الخصوص 
ونصه »اسـتنادا إلى األمر الملكـي الكريم رقم أ44- 
وتاريخ 3-4-1435هـ، القاضي في الفقرة )رابعا(، 
بتشـكيل لجنة تكون مهمتها إعداد قائمة بالتيارات 
والجماعات المشـار إليها في الفقـرة )2( من البند 
)أوال( مـن األمر الكريـم، ورفعهـا العتمادها؛ فتود 
أن توضـح وزارة الداخليـة أن اللجنة المشـار إليها 
اجتمعـت وتدارسـت ذلـك ورفعـت للمقـام الكريم 
بأن يشـمل ذلـك كل مواطن سـعودي أو مقيم عند 
القيـام بأي أمر من األمور اآلتية: »وقد ذكر منها في 
بيـان وزارة الداخلية أحد عشـر تصرفا، يهمنا منها 
التصرف الثامن؛ ونص عليه البيان بقوله« 8ـ السعي 
لزعزعـة النسـيج االجتماعي واللحمـة الوطنية، أو 
الدعـوة، أو المشـاركة، أو الترويـج، أو التحريـض 
على االعتصامـات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو 
البيانـات الجماعيـة بأي دعوى أو صـورة كانت، أو 
كل ما يمس وحدة واسـتقرار المملكة بأي وسـيلة 
كانـت«. واختتمـت وزارة الداخلية بيانهـا بالقول: 
»وتشـير وزارة الداخلية إلى أنه تمت موافقة المقام 
الكريم على مـا جاء بهذه المقترحـات وصدر األمر 
رقم 16820 وتاريخ 5-5-1435هـ باعتمادها، وأن 
يبدأ تنفيذ هذا األمر اعتبارا من األحد 8-5-1435هـ، 
الموافق 9 مـارس 2014م، وأن من يخالف ذلك بأي 
شـكل من األشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته 
على كافة تجاوزاته السابقة، والالحقة لهذا البيان«. 

وقد هدف مقالي السابق إلى عدة أمور هي:

أوال: معرفة مصادر هذه البيانات الجماعية، وكشف 
طـرق هذه المصـادر في جمعها لألفـراد الموقعين 

على بياناتها.
ثانيـا: الـرد علـى المضمـون العـام أو المضاميـن 
مخالفتهـا  وتبييـن  البيانـات،  لتلـك  التفصيليـة 

وأهدافهـا.
ثالثـا: معرفة أسـماء الموقعين على هـذه البيانات 
الجماعيـة، ومـا وصلـوا إليه من مناصـب قضائية 

وعلميـة وإدارية، ومـا يتطلب ذلك مـن متابعة.
رابعـا: تتبع المواقـع والحسـابات االلكترونية التي 
تحتفـظ بهذه البيانـات الجماعية ككتـب أو وثائق 

ومتابعة اسـتخدامها لهـذه البيانات.
الجماعيـة  )البيانـات  عـن  كتابتـي  أن  شـك  وال 
المخالفـة( خاصة؛ هي كتابة تسـتمد أهميتها من 

عـدة أسـباب مـن أهمها:
1 - أن هذه البيانات تحمل اسم العلماء وطلبة العلم 
فهـي إذن تحمل مضمونا فكريـا من فئة مؤثرة في 

المجتمع. 
2 - أنهـا بيانـات جماعيـة تحمل صفـة الديمومة؛ 
أو وثائـق  بحفظهـا وتوثيقهـا ونشـرها ككتـب 
لالستشـهاد بها لعقود قادمة؛ ما سيكون لها تأثير 

مسـتقبلي علـى النشء. 
3 - أنهـا صـادرة مـن جماعـة متطرفـة محظورة 
بالمملكـة وال بد أن تخضع لدراسـة تبطل مفعولها 

وآثارها السـلبية. 
وبالعـودة إلـى الـرد على المتسـائلين عـن خطورة 
هـذه البيانات الجماعيـة أقول إن هـذه البيانات لها 

خطورتها:
- على الناشئة: إذا نظرنا ألهمية القدوة في حياتهم، 
فالموقع على هذه البيانات يحمل اسـم وصفة العلم 

وهما اسم وصفة ذات تأثير على النشء. 
- علـى المجتمـع: إذا نظرنـا لقـدرة هـذه البيانات 

الجماعية المخالفة على التشـتيت ونشـر الفوضى 
واالختـالف بين النـاس في المجتمـع الواحد. 

- علـى مؤسسـات الدولـة: وفـي هـذه البيانـات 
اختصـاص  علـى  تمـرد  المتجـاوزة  الجماعيـة 
ومسـؤوليات مؤسسـة عاليـة االحترافيـة وهـي 
المؤسسـة المعنيـة بالشـأن السياسـي التي تمثل 

الوطـن ووحـدة كلمتـه وصفـه. 
وال يخفـى على المتابع أن هـذه البيانات الجماعية 
المحظورة التي كتبـت بصددها قد كتب مضامينها 
وخطط لمحتواهـا وجمع توقيعاتها لتحفظ وتوثق 
ويستشـهد بهـا.. عناصـر مـن جماعـة اإلخـوان 
المحظـورة في بالدنـا باألمر الملكي المشـار إليه، 
وكانـت تهـدف هـذه البيانـات الجماعية إلى نشـر 
الفوضى الخالقـة، وتمرد المواطنيـن والمواطنات؛ 
فقـد كانت مـن اإلرهاصات التي سـبقت ما سـمي 
بالربيع العربـي وأحداثه، وهو أمر كفـى الله بالدنا 

شره. 
ويظـل المواطن السـعودي جزءا من جسـد الوطن، 
يخدم وطنه من مكانه واختصاصه في هذا الجسد؛ 
فال يمكن أن يقوم جزء بعمل آخر، ويبقى ولي األمر 
هـو العقل فـي رأس الجسـد والقلـب النابض الذي 
يحركه، وبذلك يسـتمر وطننا قويـا بقوة المؤمنين 

الذين وصفهم الحديث كمثل الجسـد. 
وبعـد؛ فـإن من فضـل اللـه أن كثـرة الموقعين 
الموصوفين في البيانات المشـار إليها بالعلماء 
وطلبـة العلـم لـم يسـتطيعوا أن يشـككوا فـي 
سياسـة المملكة تجاه القضايا اإلسـالمية، ولم 
يؤثروا على جسـدنا الوطني المؤمـن الذي تكتل 
جسـدا واحدا منذ تأسـيس المملكـة؛ ثقة بربه، 
ووالء لقيادته؛ لتكون المملكة هي القلب النابض 
فـي جسـد األمـة الكبيـر، والقطعـة المشـرقة 

المضيئة لإلنسـانية فـي األرض.
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